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Žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských 
audiovizuálnych diel  
v zmysle § 4 zákona 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zápis za slovenský filmový ústav vykonal: Mgr. art. Lukáš Wűrfl  

Dňa: 31.1.2020 

Evidenčné číslo: SFUAD00420 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Drobci 2- Dobrodružstvá pokračujú 

(pásmo animovaných filmov epi 8-13) 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Drobci 2- Dobrodružstvá pokračujú 

(pásmo animovaných filmov epi 8-13) 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: námet, scenár: Vanda 

Raýmanová, Juraj Raýman, dramaturgia: Halka Marčeková, réžia: Vanda Raýmanová, Michal 

Struss, hudba: Michal Novinski, výtvarná realizácia: Vanda Raýmanová, Ivana Šebestová, 

animácia: Michal Haruštiak, Ivana Šebestová, Jozef Mitaľ, Michal Stuss, Martin Durmik, 

Veronika Ivaničová           

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách:   Michal Fajnor, Petra 

Polnišová   

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: objectif, s.r.o. 

identifikačné číslo: 47371048 

sídlo: Adámiho 15 Bratislava, 841 05 

názov: RTVS   

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava  

názov: plaftik, s.r.o.   
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identifikačné číslo:  

sídlo: Račianska 78 831 02 Bratislava      

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2019  

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Animovaný film. Pásmo šiestich nových epizód TV animovaného seriálu DROBCI určené pre 

slovenskú kinodistribúciu. Séria rozprávok pre deti v predškolskom veku o tom , s čím všetkým 

a na čo všetko sa dokážu hrať dvaja bratia – nezbedník Ben a mudrlant Tom.   

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský  

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 48 minút  

 9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 16:9 

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: stereo     

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD 

d)druhy distribučných nosičov: DCP 

10, Medzinárodné štandardné číslo slovenského audiovizuálneho diela (ISAN), ak je 

pridelené: 

11, Dátum prvého uvedenia slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území 

Slovenskej republiky:  18.12.2019    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia  
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela: 230 000€ 

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 53% -objectif, 

46%-RTVS, 1%- plaftik, s.r.o.   

Meno a priezvisko žiadateľa : Vanda Raýmanová  

Dňa : 31.1.2020 
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